ПРИРОДА И ДРУШТВО – БИОЛОШКИ ДЕО

1. Заокружи слово испред тачног одговора:
 ШТА ЧИНИ ЖИВУ ПРИРОДУ?

а) биљке, сунце и људи

б) људи, вода и ваздух

в) биљке, животиње и људи

г) животиње, људи и земљиште

 ЗА КОЈЕ СТАНИШТЕ СУ КРАКТЕРИСТИЧНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ ЖИВОТА: ВЕЛИКА КОЛИЧИНА
ВОДЕ, МАЛО СВЕТЛОСТИ И МУЉЕВИТО ТЛО?

а) бара

б) река

в) ливада

г) шума

 КОЈЕ ПРИРОДНО БОГАТСТВО ЉУДИ КОРИСТЕ КАО ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ И КАО СИРОВИНУ?

а) гас

б) дрво

в) камен

г) земљиште

 ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ СУ:

2.

3.

4.

а) нафта, угаљ и гас

б) ветар, вода и сунце

в) Угаљ, вода и ветар

г) вода, сунце и гас

Повежи линијама називе животиња и њихове младунце:
крава

јагње

кобила

пиле

овца

теле

кокошка

ждребе

Повежи линијама назив животиње и њену прилагођеност животу у води.
РОДА

пловне кожице између прстију

ПАТКА

вретенасто тело

РИБА

боја тела и снажне ноге

ЖАБА

дуге ноге без пловних кожица између прстију

На линијама испред описа активности упиши број који означава да ли је реч о
повољном или неповољном деловању човека на природне ресурсе.
1 – ПОВОЉНО

___ пошумљавање
___ непланска сеча шума

2 – НЕПОВОЉНО

___ испуштање отпадних вода у реку
___ лов угрожених врста животиња
___ рециклирање

5.

На линијама испред назива биљака упиши број који одговара изгледу њеног стабла:
1 – ЗЕЉАСТО

___ јела
___ љубичица

2 – ДРВЕНАСТО

___ јабука
___ висибаба

6.

7.

Заокружи слово Т ако је тврдња тачна или Н ако је нетачна.
а) По изгледу стабла, биљке делимо на листопадне и четинарске.

Т ........ Н

б) Дрвеће и жбунови су дрвенасте биљке.

Т ....... Н

в) Дивље животиње су увек месоједи.

Т ....... Н

г) Све кости нашег тела чине скелет или костур.

Т ....... Н

д) Да бисмо се правилно развијали, потребно је да што више седимо.

Т ....... Н

ђ) Снага воде користи се за производњу струје у термоелектранама.

Т ....... Н

Допуни реченице:
Вода у чврстом стању назива се _____________.
Вода у _______________ стању назива се водена пара.
Поновна прерада употребљених предмета назива се ______________________
У _____________________ се прерађује нафта.

8.

Да би се хлеб нашао на твом столу, много људи мора да ради.
Повежи опис активности са одговарајућом делатношћу.
Пољопривреда

производња хлеба

Индустрија

продаја хлеба

Саобраћај

гајење пшенице

Трговина

превоз до продавнице
______________________________________
Име и презиме ученика

